Edellisessä kirjeessä mainitsimme kovan halumme
viimeinkin pysytellä omassa kylässä oman perheen
parissa (kotikylä on tuossa kuvassa takanamme olevassa
laaksossa). Se on nyt sitten kirjaimellisesti toteutunut,
varsinkin kuluneen kuukauden aikana. Välillä olemme
olleet useamman päivän jumissa tulvien takana
kylässämme, lähinnä neljän seinän sisällä kun on
satanut, satanut ja satanut päiväkausia. Tunti tunnilta
jouduimme seuraamaan edessämme tulvivien vesien
korkeutta, takanamme kohoavalla vuorella on ollut 5
maanvyörymää (kuva), jotka ovat olleet aika pelottavan
kuuloisia. Olemme kuitenkin saaneet olla turvassa ja
meillä on ollut mm riittävästi ruokaa kotona, kun ei ole
päässyt kauppoihin. Lapset ovat olleet vain vähän
tylsistyneitä, kun ei ole kouluun päässyt. Basen alakerta
oli täynnä maan sisältä tulevaa lähdevettä, joka on nyt
vähentynyt, kun viime päivinä on satanut vähemmän.
Ympärillämme on tapahtunut kaikenlaista tuhoa, mikä
on todella vaikuttanut ihmisten elämään. Kaatosateet ja
tulvat ovat kattaneet koko Tyynenmeren puoleisen Costa
Rican ja monia muita alueita VäliAmerikassa. On ollut
paljon onnettomuuksia, siltojen ja teiden romahtamisia,

rakennusten
romahtamisia,
maanvyörymiä,
ajoneuvoja, jotka ovat ajautuneet vesien mukana,
satojen tuhoutumisia... Tuhansia ihmisiä on
evakuoitu ja monilla ei ole kotonaan ollenkaan
ruokaa, toisten kodit ovat rikki tai mutavyöryjen alla.
Olemme kiitollisia Jumalan suojeluksesta ja toisaalta
koemme olomme neuvottomaksi, kun on niin paljon
tarvetta mutta toisaalta olemme kyvyttömiä
suurempiin apuprojekteihin.Tällä hetkellä olemme
kuitenkin vastaamassa tapahtuneeseen auttamalla
korjaamaan oman kylämme teitä ja naapurikylään
johtavaa tietä, joka on kokonaan poikki. Mekään
emme pääse autolla ihan kotiin asti, kuljemme
mönkijällä tai kävellen. Mutaan vajonneita autoja
kiskotaan vähän väliä sieltä sun täältä.
Olemme myös keräämässä ja toimittamassa rahaa ja
ruokaa El Jobo – kalastajakylän 23 perheelle, jotka
eivät sääolosuhteiden vuoksi ole voineet kalastaa,
joten heillä ei ole ollenkaan tuloja eikä ruokaa.
Lähikylän poliisin kanssa olemme keräämässä ja
viemässä ruoka ja vaateapua yhteensä 12 perheelle
6 eri kylässä. N. 15 km päässä täältä vuori sortui 8
talon päälle (kuva), siellä autamme 12henkistä

perhettä, joka menetti kaiken. Tarvetta olisi paljon
enemmän, mutta yritämme tehdä parhaamme
auttaakseemme näitä kolmea kohdetta niin, että perheet
pääsisivät taas jaloilleen. Useassa kylässä apu
toimitetaan paikallisseurakuntien kautta. Otathan
meihin yhteyttä, jos haluaisit osallistua joihinkin näistä
projekteista!

raskaana olevaa tyttöä. Costa Ricassa 1 joka 5
syntyneestä vauvasta syntyy teiniäidille. Samaan
aikaan laittomat abortit lisääntyvät, on arvioitu, että
jokaista 100 syntyvää vauvaa kohti tehdään 27
“kotitekoista” aborttia. Kiitos rukouksistasi tämän
työn puolesta!

ARKEA

SEMILLAS DE VIDA - äitiyskurssi
Ensimmäinen
Guanacastessa
toteutettu äitiyskurssi on saatettu
loppuun. (kuvia) Koin sen
todellisena siunauksena, miten
Jumala järjesti kaikki kontaktit ja
puhujat, miten tytöt ja jotkut
isätkin vastaanottivat kurssin
saannin todella avoimina, miten
kurssi toteutettiin läheisessä
yhteistyössä paikallisseurakunnan
kanssa, miten saimme kaikki
tarvittavat tavarat ja rahat heille
annettaviin äitiyspakkauksiin. Kurssin ensimäiset
vauvat ovat jo syntyneet ja ulkopuolisten kyläläisten
kommenteista päätellen nuoret äidit todellakin laittavat
käytäntöön oppimansa ja kokevat olevansa varmempia.
Näin positiivisesta kokemuksesta on hyvä ponnistaa
jatkoon, rukoilen mahdollisuutta toteuttaa seuraavan
kurssin
paikallisella
yläasteella
lopputai
alkuvuodesta. Yhdellä yläastelukiolla voi olla jopa 15

Nämä kuukaudet ovat meille vuoden hiljaisinta
aikaa, mikä vaatii sopeutumista kiireisen ja
täyteläisen kesän jälkeen. Edellinen vapaaehtoinen
lähti pari viikkoa sitten, joten nyt olemme ihan vain
perheen kesken toteuttamassa kutsumustamme ja
työnäkyämme. Pidämme viikottain lasten clubia ja
opetamme englantia. Ensi viikolla aloitamme
muutaman viikon opetussarjan nuorille eräässä
paikallisessa seurakunnassa. Teemme tulva
avustusta ja välillä kuljetamme paikallisia kristittyjä
kirkkoon, kun täällä ei sellaista ole.
Yritämme puuhata rakennuksemme parissa niin
paljon kuin vain pystymme. Joka päivä siellä jotain
tapahtuu, eli se siis etenee. Kärsivällisesti otamme
päivän kerrallaan ja odotamme tulevaa muuttoa
omaan kotiin.
Troylla ja Julialla on vielä n. 5 viikkoa koulua ennen
kesäloman alkua. Uutena iloisena asiana on valtion
aloittaman musiikkikoulun toiminta ja kurssit
Nicoyassa.
Lauantaisin
käymme
kaikki
musiikkitunneilla Nic Markusta lukuunottamatta.
Nikkis puolestaan harjoittelee pottailua ja on kuin
pieni papukaija, joka omien sanojen loppuessa
toistaa kaiken, minkä sisarukset sanovat. Kaikille
kolmelle maistuvat vesileikit ulkona jättimäisissä
vesilätäköissä ja kalastelu lähijoessa.
Marraskuun lopulla pääkaupungissa on San Josessa
järjestömme
Missionuorten
kansainvälinen
konferenssi, johon osallistumme.

OMA TONTTI MISSIONUORILLE
Olemme
aloittaneet
tonttikampanjan
kerätäksemme $20 000 (n. 16 000 €) tontin
ostamiseksi tekemämme Missionuorten lähetystyön
vakituiseen käyttöön. Tämä on ainut vaihtoehto,
kun mietimme työn tulevaisuutta, kasvu – ja
kehitysmahdollisuuksia. Täällä ei ole monia
vuokramahdollisuuksia, niissä on aina omat
rajallisuutensa ja pitkällä tähtäimellä vuokraaminen
tulee kalliimmaksi kuin ostaminen. Uskomme, että
olemme kylväneet siemeniä ja aloitamme työtä,

joka tulee kasvamaan ja jatkumaan kauas
tulevaisuuteen. Tarvitsemme tilat, missä voimme pitää
toimistoa, majoittaa henkilökuntaa, tiimejä ja
kurssilaisia, pitää kokouksia, leirejä, kursseja ja
seminaareja ja jopa aloittaa äitiyskoti. Ensimmäinen
lahjoittaja lahjoitti 2500 €, seuraava 50€ ja näin
uskomme Jumalan liikkuvan, ihmisten vastaavan ja
tämän haasteen toteutuvan. Kutsumme teidät kaikki
mukaan osallistumaan sillä summalla minkä Jumala
laittaa sydämellenne. Näin voimme yhdessä kylvää

siemeniä evankeliumin leviämiselle Guanacstessa ja
täältä käsin ympäri maailman!
TONTTILAHJOITUSTILI:
Missionuoret, YWAM Finland:
tilinro: 800016-70343483 viite:4420
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...vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne ja olkaa aina valmiit antamaan
vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu.

Olemme kiitollisia esirukouksista, taloudellisesta tuesta ja siitä, että
kuljet rinnallamme. Jumala on ollut meille niin monella tavalla hyvä,
näyttänyt uskollisuutensa kerta toisensa jälkeen. Siunausta!!
Salla ja Diego
Troy, Julia & Nic Markus
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